
Dotazník 
 
Pozn.: Veškeré otázky se týkají oblasti regionálního školství, na které se náš web 
zaměřuje. 
Pozn. 2: Odpovědi, prosím, vepište vždy do odpovídajícího pole pod otázkou. 
 
A. Otázky pracovněprávní a personální 
1. Jak se Vaše strana či hnutí (dále jen „Vy“) zabývá otázkou platového ohodnocení 

pedagogických i nepedagogických pracovníků? Jaké platové úrovně byste chtěli u 
těchto pracovníků dosáhnout v případě, že byste byli po letošních volbách vládní 
stranou? 
 

2. Jak se stavíte k otázce potřebnosti zavedení kariérního řádu? Máte případně 
připraven nějaký konkrétní návrh či představu takovéhoto řádu? 
 

3. Je podle Vás avizovaná stávka pedagogů adekvátním krokem k vymožení si vyššího 
platu? 
 

4. Jak se stavíte k otázce stávající nutnosti odborné kvalifikovanosti pedagogů? 
Nechystáte v dané věci změny (např. možnost účasti odborníků bez kvalifikace ve 
výuce, apod.)? 
 

5. Jak se stavíte k otázkám šikany ve školách a školských zařízeních zacílené proti 
pedagogům a ostatním pracovníkům škol? Chystáte v dané věci nějaké kroky anebo 
je stávající legislativní stav dostatečný? 

 
B. Otázky koncepční 
1. Co si myslíte o povinné předškolní docházce? Jedná se podle Vás o krok vedoucí k 

dosažení cíle, tedy k lepší připravenosti dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na 
vstup do základní školy? 
 

2. Jaký je Váš názor na povinné přijímací řízení do maturitních oborů vzdělání? 
Chystáte v dané oblasti nějaké změny? 
 

3. Jak se stavíte ke konceptu státní maturitní zkoušky? 
 

4. Patří podle Vašeho mínění dvouleté děti do mateřských škol? 
 

5. Má podle Vás stát přednostně podporovat vybrané obory vzdělání (např. technické a 
přírodovědné)? 
 

6. Je podle Vás podpora tzv. inkluzivního vzdělávání krokem správným směrem? 
 

 
C. Otázky ekonomické a finanční 
1. Je podle Vás schválený návrh na změnu financování regionálního školství cesta 

správným směrem? 
 



2. Jak se stavíte k otázce nedostatku kapacit v některých stupních vzdělávání (MŠ, ZŠ) a 
naopak přebytku v jiných (SŠ, VOŠ)? Má podle Vás stát zasahovat do kompetencí 
zřizovatelů a regulovat tyto kapacity? 
 

3. Má stát podporovat bezplatné poskytování některých služeb spjatých se vzděláváním 
(stravování, doprava, pomůcky)? 
 

4. Má podle Vás stát podporovat vznik a spolufinancování soukromých a církevních 
škol?  
 

 
D. Otázky administrativní 
1. Jak chce Vaše strana snížit administrativní náročnost práce ředitelů a pedagogů? Jaké 

reálné kroky v dané věci chystáte? 
 

2. Je podle Vás stávající systém kontroly ve školách (např. ČŠI) dostatečný nebo naopak 
příliš robusní?  
 

3. Jak se stavíte k otázce postavení ředitele školy? Jaká by měla být míra jeho postavení 
jakožto manažera? Je podle Vás nutné, aby byl ředitel současně pedagogem? 
 

4. Jak se stavíte k současnému systému konkurzu a odvolání ředitele školy. Chystáte 
v dané věci nějaké novinky? 
 

 
E. Závěrem 
1. Závěrem bychom Vás chtěli poprosit o Vaše vlastní vyjádření. Pokud jsme zapomněli 

na jakýkoliv pro Vás důležitý okruh otázek, popřípadě máte tendenci jakkoliv více 
prezentovat Váš (nejen volební) program, můžete tak učinit zde. 
 
 


